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Introducció a la cultura digital 
 
Introducció a la cultura digital  és un mòdul adreçat específicament als menors 
estrangers no acompanyats, tot i que podria ser adaptable a qualsevol persona menor 
de 18-20 anys en situació de desemparament i/o risc d’exclusió social. 
 

Desenvolupa, a nivell d’usuari bàsic, aspectes relacionats amb les característiques 
principals dels sistemes informàtics (usuari+ maquinari+ programari), el processador de 
textos (aspectes bàsics per crear, modificar, guardar i compartir documents de text), la 
navegació per Internet i el correu electrònic (principals cercadors, cerca segura, creació 
d’un compte de correu electrònic, enviament i rebuda de correus electrònics) 
 

Està estructurat en 4 blocs temàtics: 
0: Funcionament bàsic de l’ordinador  
1: El processador de text: funcions bàsiques 

2: Navegadors i cerca per Internet  
3: Comunicació 
 

 

Els materials elaborats combinen explicacions teòriques de nivell inicial amb activitats 
de pràctica i aplicació de la teoria, sempre acompanyats de continguts visuals amb 
l’objectiu de facilitar la seva comprensió i relació. 
 

Donada la dificultat per determinar el nivell competencial de l’alumnat pel que fa a l’ús 
dels sistemes informàtics, la interacció amb la xarxa d’Internet i les seves possibilitats 
d’ús, els materials s’han elaborat amb l’objectiu que el docent els adapti en funció del 
nivell de dificultat dels aprenentatges que consideri pot  assolir el grup classe. 
 

Els materials són adaptables a contextos d’aprenentatge tant digitals (espais moodle i/o 
d’altres) com analògics, tot i que les activitats plantejades requereixen que l’alumnat 
pugui treballar, tant de forma individual com grupal, en un ordinador (portàtil o de 
sobretaula) amb sistema operatiu Windows 7 o superior. Així mateix, idealment cada 
alumne hauria de disposar d’una memòria externa USB o, en cas de no ser possible, 
s’hauria de preveure un sistema d’arxiu de les tasques realitzades pels alumnes a partir 
del Bloc_1. 
 

Cada bloc disposa d’una carpeta en la que s’inclou un document únic amb la guia 
didàctica del bloc i les activitats i els materials que es proposen per a treballar-lo. En cas 
que el material d’alguna de les activitats no s’hagi pogut incloure en aquest document 
únic es trobarà per separat a la mateixa carpeta.  
 

 

La dinàmica de treball varia en funció dels blocs  i atenent a l’evolució en els 
coneixements de l’alumnat (activitats individuals, dinàmiques per parelles i grupals). 
Es proposa que l’alumnat redacti el seu diari personal d’aprenentatge en finalitzar 
cada sessió. És per això que es proposa la creació d’una carpeta personal per a cada 
alumne que, òptimament, haurien de poder arxivar en una memòria externa USB o 
similar. 
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A banda de proves parcials, en finalitzar els quatre blocs, es proposen dues proves 
d’avaluació final dels coneixements: 
 

 Un qüestionari tipus test, que hauran de respondre i enviar al docent. 
 Una prova d’avaluació grupal cooperativa, on el grup haurà de resoldre una 

situació quotidiana aplicant les competències sobre l’ús de l’ordinador i cultura 
digital que ha assolit durant la realització del mòdul. 

 

Amb tot, donat el perfil específic de l’alumnat d’aquest curs, es proposa fer-ne bon un 
seguiment i  acompanyament en la mesura del possible, mitjançant la realització 
d’entrevistes i/o sessions de tutoria periòdiques  
 


